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KOSTRZYN NAD ODRĄ SZPITAL MIEJSKI
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CZYNNE:
PON. 9.30-17.00, WTOREK 14.00-17.00
ŚRODA 9.30-15.00
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WTOREK, CZWARTEK    11.00-18.00

>> cd. na s. 5Czynne: poniedziałek - piątek 8 - 16;    sobota 8 - 13

To jedna z najlepszych specjal-
nych stref ekonomicznych w 
kraju, obejmująca zasięgiem 
swoich działań obszar kilku wo-
jewództw, ale w szczególności 
wierna ojczystemu regionowi i 
działająca na rzecz jego rozwoju. 
K-S SSE działa w regionie od 18 

Do końca 2015 roku zarząd Kostrzyńsko-Słubickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej planuje wydać co naj-
mniej 20 zezwoleń na prowadzenie działalności go-
spodarczej. 

lat i z sukcesem wspiera inwe-
storów zarówno krajowych, jak 
również zagranicznych. Suma 
nakładów inwestycyjnych, po-
niesionych przez inwestorów 
strefowych, przekroczyła 6 mld, 
a zatrudnienie w firmach na niej 
operujących wynosi prawie 30 

K-S SSE wciąż poszerza zasięg swojej działalności - podkreśla 
wiceprezes strefy Roman Dziduch

Wśród wierzycieli ZP ZOZ w Ko-
strzynie nad Odrą było 380 jego 
byłych pracowników: pielęgniar-
ki, lekarze, położne i salowe. Od 
dłuższego czasu władze Powiatu 
Gorzowskiego starały się o rzą-
dową pożyczkę na spłatę dłu-
gów szpitala, w tym w pierwszej 
kolejności należności byłych pra-
cowników. Łączna kwota, którą 
będący w likwidacji szpital zale-
gał zwolnionym pracownikom to 
ok. 7 mln. zł. 
Historia ma swój początek w 
2007 roku, kiedy to w miejsce SP 
ZOZ w Kostrzynie nad Odrą, któ-
rego konta zajął komornik powo-
łano nową lecznicę – prywatną 
firmę z siedzibą w Kostrzynie. 
Nowy szpital przejął budynki, 
wyposażenie i część personelu, 
ale nie przejął długów starego 
szpitala. Wierzyciele wytoczyli 
pozwy do sądu o spłatę zaległo-
ści, ale komornik nie miał już cze-
go zajmować. Dopóki stary szpi-
tal był w likwidacji, nie mogli się 
domagać pieniędzy od organu 
założycielskiego, czyli starostwa 
powiatowego w Gorzowie Wlkp. 
Władze powiatu przedłużały w 
nieskończoność termin zakoń-
czenia likwidacji, a dług rósł każ-
dego dnia o 21 tys. zł.
Wreszcie w połowie tego roku 
Powiat Gorzowski dostał blisko 
50-milionową pożyczkę z mini-
sterstwa finansów. Od lipca byli 
pracownicy zaczęli otrzymywać 
zaległe wynagrodzenia. Do spła-
ty pozostały długi wobec zaled-
wie kilku osób.

Adam Piotrowski

Pracownicy 
szpitala 
w Kostrzy-
nie dosta-
li zaległe 
pensje
Starostwo powiatowe w 
Gorzowie Wlkp. kończy 
wypłacać zaległe pen-
sje pracownikom szpitala 
w Kostrzynie. Większość  z 
nich otrzymała już pienią-
dze.

Władysław 
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Brawa dla Zuzi i KacpraBEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpłatne ogłoszenia mogą zamieszczać wyłącznie osoby prywatne nie 
prowadzące działalności gospodarczej

KUPON NA OGŁOSZENIE

Ogłoszenie drobne może zamierać maksymalnie 20 słów łącznie z ceną, numerem telefonu itp.
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OgłOszenia DrObne

W moim lokalu wyborczym 6 
września pojawiłem się pięć 
minut przed 22. Na twarzach 
członków komisji obwodowej 
odczytałem szok i niedowie-
rzanie. Po chwili jednak to ja 
przeżyłem szok, bo liczyłem, 
że w przypadku pierwszego 
od ponad 12 lat referendum (w 
2003 r. głosowaliśmy nad przy-
stąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej) swój obowiązek oby-
watelski spełni przynajmniej 15 
proc. uprawnionych do głoso-
wania. Tymczasem na 877 osób 
wpisanych na listę wyborców ja 
byłem czterdziestym głosują-
cym, co dało frekwencję na po-
ziomie 4,56 proc... W skali kraju 
zagłosowało 7,8 proc. upraw-
nionych do głosowania, a żeby 
referendum było ważne do urn 
musiało pójść przynajmniej 50 
proc. Polaków + 1. Daleki jed-
nak jestem od tego, by za tak 
niską frekwencję winić kogo-
kolwiek, kto 6 września do urny 
nie poszedł. Ponad 100 mln. zł 

wydaliśmy na kaprys kilku polity-
ków i jednego muzyka. Wróćmy 
jednak do genezy. 11 maja po 
przegranej I turze wyborów pre-
zydent Bronisław Komorowski 
zgłasza projekt przeprowadze-
nia referendum w sprawie JOW. 
Zrobił to zapewne pod wpły-
wem dużego sukcesu wybor-
czego Pawła Kukiza, którego 10 
maja poparło ponad 20 proc. Po-
laków. Ostatecznie B. Komorskie-
mu ten akt rozpaczy nie pomógł 
i wybory przegrał.  Ale referen-
dum pozostało. Dlaczego jednak 
Polacy nie poczuli bluesa i temat 
zupełnie zlekceważyli? Po pierw-
sze, żadna partia polityczna nie 
była na serio zainteresowana, by 
obywateli zachęcić do udziału w 
referendum. Po drugie, sam Ku-
kiz zajął się bardziej układaniem 
list wyborczych do parlamentu 
i wewnętrznymi kłótniami niż 
przekonywaniem Polaków do 
jedynego jak na razie wyraźne-
go hasła na swoim sztandarze. 
Po trzecie, pytania referendalne 

sformułowano niezwykle zawi-
le i nikt nie starał się wytłuma-
czyć ludziom, na czym polegają 
różnice pomiędzy odpowiedzią 
na „tak” lub na „nie”. Po czwarte 
wreszcie, nowy prezydent najja-
śniejszej Andrzej Duda, pomimo, 
że zapewne zdawał sobie sprawę 
z marnej otoczki wokół referen-
dum i kiepskich szans na wystar-
czającą frekwencję nie skorzystał 
z szansy na jego odwołanie. Ba, 
poszedł nawet dalej, bo wzorem 
swojego poprzednika zapropo-
nował przeprowadzenie kolejne-
go referendum, połączonego z 
wyborami do parlamentu zapla-
nowanymi na 25 października. 
Polacy mieli się w nim wypowie-
dzieć na temat wieku emerytal-
nego, posyłania sześciolatków 
do szkół oraz prywatyzacji Lasów 
Państwowych. Na marginesie 
trochę tym posunięciem chciał 
się obecny prezydent wyręczyć, 
bo np. cofnięcie wieku emerytal-
nego do stanu sprzed reformy, 
to był jego, a teraz PiS-u główny 

Adam Piotrowski
Redaktor naczelny

Adam.Piotrowski2@gmail.com

TU ZNAJDZIESZ NASZE GAZETY: KOSTRZYN NAD ODRĄ (INTERMARCHE ul. Sikorskiego; TESCO ul. Gorzowska; LEWIATAN ul. Piastowska; PULS ul. Wyszyńskiego; PIEKARNIA OSKROBA ul. 
Gorzowska; NETTO ul. Handlowa; URZĄD GMINY ul. Sikorskiego; CENTRUM HANDLOWE ul. Żeglarska); SŁUBICE (NETTO ul. Wojska Polskiego; INTERMARCHE ul. Kościuszki; URZĄD MIEJSKI ul. 
Akademicka; ECO – SUPERMARKET ul. Dąbrówki; CENTRUM HANDLOWE – PARTER ul. Kościuszki; CUKIERNIA ul. Żeromskiego; MILA ul. Kopernika; PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Mickiewicza; 
PIEKARNIA OSKROBA ul. Wojska Polskiego; GALERIA PIOTR I PAWEŁ ul. Wojska Polskiego); GÓRZYCA (URZĄD GMINY  ul. 1 Maja; SKLEP SPOŻYWCZY PRZY URZĘDZIE GMINY ul. 1 Maja; JANICKA 
SUPERMARKET ul. Kostrzyńska; SKLEP SPOŻYWCZY os. 40-lecia PRL); RZEPIN (URZĄD MIEJSKI ul. Plac Ratuszowy; LEWIATAN ul. Chrobrego; MILA ul. Słubicka; PIEKARNIA BAGIETKA ul. Słubicka)

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Kostrzyn doczeka się 
obwodnicy!

Projekt przeszedł już uzgod-
nienia międzyresortowe i kon-
sultacje publiczne. Przyjęcie 
nowego programu drogowego 
przez rząd jest planowane we 
wrześniu 2015 r.
W dokumencie znalazły się 
także obwodnice Strzelec Kra-
jeńskich oraz Krosna Odrzań-
skiego.
Walka o obwodnicę naszego 
miasta trwała długo, zabiegał 
o to osobiście burmistrz mia-
sta Andrzej Kunt oraz Rada 
Miasta. Rozmowy prowadzone 
były na wysokim szczeblu. - 
Musimy sobie uzmysłowić, że 
na blisko 100-kilometrowym 
odcinku granicy między Świec-
kiem, a Krajnikiem Dolnym nie 
ma mostu, którym mogłyby 
przejechać tiry. Jeśli mówimy 

o dobrej współpracy z Niemca-
mi, o rozwoju tej części Polski, 
o komforcie życia mieszkań-
ców Kostrzyna, to budowa no-
wego mostu i obwodnicy jest 
potrzebna – podkreślał A. Kunt 
w 2014 roku podczas spotka-
nia z premierem Donaldem 
Tuskiem. W odpowiedzi otrzy-
mał potwierdzenie realizacji 
projektu. Budowa obwodnicy 
Kostrzyna z nową przeprawą 
mostową bez wątpienia popra-
wi komfort i bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym.

Red. na podst. 
www.kostrzyn.um.gov.pl

Opiekunki j. niemiecki 
minimum komunikatywny, 
legalnie do 1500 euro, 
opiekunka za nic nie płaci ! od 
zaraz 730 497 771

PRACA

Układanie psów i szkolenie 
opiekunów 601 772 559

 Stahl-Mont 
Sp. z o.o.- Sp. k.  

zatrudni :

 SPAWACZY MAG 

      CV na e-mail: 
biuro@stahlmont.eu, 

tel.503-154-268

postulat wyborczy (na szczęście 
Senat pomysł prezydenta od-
rzucił i drugiej kompromitacji 
nie będzie). Jaki więc mamy na 
dziś efekt? Referendum z 6 wrze-
śnia okazało się sierotą - nikt nie 
przyznaje się do błędu. A praw-
da według mnie jest taka, jak w 
przypadku małżeństwa, które 
się rozwodzi – winna jest każda 
ze stron. Wszystkie partie, a tak-
że były i obecny prezydent z Ku-
kizem na czele potraktowali in-
stytucję referendum, jako swoją 
taktykę wyborczą, o nas oby-
watelach zapominając... Nie ma 
więc co się dziwić, że obywatele 
wykazali peł-
ną obojętność 
dla kolejnych 
pol itycznych 
targów. 

Referendalna kpinaPożyczki bez BIK z 
komornikiem! Dojazd, 
tel. 696 043 055

Sprzedam przenośny piec 
kaflowy oraz kafle do pieca. 
Tel. 722 139 072

Sprzedam działkę budowlaną  
o powierzchni 7 arów w 
Sulęcinie. Tel. 722 139 072

Z okazji 80. urodzin bukiet najwspanialszych 
życzeń: zdrowia, uśmiechu i szczęścia, radości 

każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności 
Babci Halince 

składają dzieci, wnuki 
oraz prawnuki Zuzia i Antosia

Komercyjne 
ogłoszenie drobne - 

tylko 1,50 zł za słowo!

Budowa obwodnicy w Kostrzynie nad Odrą trafiła na 
listę Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i 
nie jest to lista rezerwowa.
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Kostrzyn doczeka się 
obwodnicy!

Zaraz na początku wakacji Wojewo-
da przygotowała szereg działań, pod 
hasłem „Lubuskie bez dopalaczy”. Cel, 
to dotarcie do jak największej ilości 
młodych lubuszan, aby chronić ich 
zdrowie i życie. Teraz w każdej szkole 
podstawowej, gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej uczniowie i rodzice mają  
do dyspozycji dedykowaną infolinię 
oraz pomoc w powiatowych stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych. Ponad-
to, zespoły stworzone z przedstawicieli 
policji, sanepidu, LUW odwiedzały mło-
dzież w miejscach wypoczynku. Podję-
cie tematu podczas wakacji wielu mło-
dym osobom miało dać do myślenia i 
uświadomić wagę problemu. To niektó-
re z efektów kampanii.

Lokalny autorytet sportowy wspiera 
akcję Wojewody Lubuskiego

Kiedy opracowywano treść spotu z 
Bartkiem Zmarzlikiem – znanym żuż-
lowcem, który wspiera akcję, Wojewo-
da planowała już działania profilaktycz-
ne na Przystanek Woodstock. Służby 
zabezpieczające festiwal, przy oso-
bistym zaangażowaniu Wojewody, 
otrzymały sprzęt do natychmiasto-
wego wykrywania niebezpiecznych 
substancji psychoaktywnych. 

Również Jerzy Owsiak na spotkaniu z 
Ministrem Spraw Wewnętrznych Teresą 
Piotrowską podkreślał profesjonalizm i 
zaangażowane Wojewody i Jej służb w 
walce z dopalaczami. Chodziło nie tylko  
o dostarczenie specjalistycznego 
urządzenia do wykrywania narko-
tyków ale o otwartość i rzeczywistą 
troskę o młodych.

Dialog z młodymi to nasz cel!
Na początku lipca Wojewoda zapro-

siła do rozmów Dorotę Konaszczuk, 
Lubuskiego Państwowego Woje-
wódzkiego Inspektora Sanitarnego. 
Zdecydowano, że sztab specjalistów 
zasilą również lekarze, nauczyciele, pe-

Lubuskie bez dopalaczy 
– kampania Wojewody Lubuskiego

REGION

Wojewoda Katarzyna Osos wraz z grupą specjalistów opracowała akcję edukacyjno-profilaktyczną 
przeciw dopalaczom, skierowaną do młodzieży. Tylko w tym roku w naszym województwie odnoto-
wano ponad 300 przypadków zatruć dopalaczami, kiedy w ubiegłym roku było ich 45, a w 2013 r. 
tylko 7. To zatrważający wzrost. Trzeba jak najwięcej mówić o ich szkodliwości.

DOPALACZOM

Spotkanie w gimnazjum nr 3 w Świebodzinie

Spektrometr - urządzenie do szybkiego wykrywania dopalaczyLubuskie bez dopalaczy na Przystanku Woodstock

7

45

ponad 
300!

2013

2014

2015

Wzrost zatruć spowo-
dowanych dopalaczami                   
w województwie lubuskim.

dagodzy, terapeuci i policja.  Jeszcze 
przed rozpoczęciem roku szkolnego 
Wojewoda spotkała się z dyrektorami 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, uświadamiając 
przedstawicieli placówek oświatowych, 
że po dopalacze sięgają już uczniowie 

szkół podstawowych, dlatego w każdej 
szkole temat ten musi być podejmowa-
ny.

Co robimy, by wykurzyć te ohydz-
two? Spot, spotkania, ankiety…

Zgodnie z założeniami, kampania „Lu-
buskie bez dopalaczy” jest realizowana 
i obecna w szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Wojewoda spotkała się już z kilku-
set uczniami szkół. Specjalnie opra-
cowany spot emitowany jest dziś we 
wszystkich placówkach województwa.  
Jego mocny przekaz dociera do mło-
dych ludzi, którzy niestety coraz czę-
ściej decydują się sięgać po te truciznę. 

„Temat dopalaczy jest dwuwąt-
kowy, działania służb w likwidowa-
niu tego procederu to jedna część,  
a powody dla których młodzież sięga 
po te środki to druga, równie ważna 
sprawa”

 – podkreśla Wojewoda Kata-
rzyna Osos. Ze względu na tą 
dwuwątkowość dodatkowo zo-
stały skierowane do uczniów an-
kiety, przygotowane przez Lubu-
ską Naukową Radę Bezpieczeństwa. 
Pozwolą one nie tylko poznać przyczy-
ny sięgania po niebezpieczne substan-
cje, ale dadzą również odpowiedź, skąd 
nasza młodzież ma do nich dostęp i co 
sama o nich sądzi. 

Do walki potrzeba innowacyjnych 
rozwiązań

Edukacja połączona z profilaktyką 
odnosi lepsze rezultaty i przemawia do 
młodych ludzi bardziej niż ich karanie. 
Dlatego też Wojewoda Katarzyna Osos 
razem z grupą specjalistów będzie kon-
tynuować szerokie działania profilak-
tyczne przeciw dopalaczom. 
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Firma Könecke jest cześcią grupy „zur Mühlen Gruppe” – 
największego w Niemczech producenta wędlin. Oddział w Słubicach 
jest wiodącym producentem wędlin dojrzewających. Obecnie zatrudni 
do pracy na stanowisku:

 Pracownik produkcji
                         
Miejsce pracy: Słubice 

Opis stanowiska:

•	 Obsługę maszyny pakującej
•	 Pakowanie produktów gotowych do kartonów

Wymagania:
•	 wykształcenie min. podstawowe,
•	 mile widziane badania sanitarno-epidemiologiczne

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny  
95 7592970, 509 355 244, 509 355 090

Po słodko-kwaśnych “O pół-
nocy w Paryżu” i „Zakocha-
nych w Rzymie” Woody Allen 
postanowił nakręcić coś...
kwaśnego, bo tak określiła-
bym „Nieracjonalnego męż-
czyznę”. Oto mamy przed 
sobą główną bohaterkę i 
jednocześnie narratorkę fil-
mu Jill - młodziutką i (póki 
co) zakochaną w swoim 
chłopaku studentkę. Pewne-
go dnia w jej idealnym świe-
cie zamąca nowy profesor 
filozofii, który oprócz tego, 
że jest od niej dużo starszy, 
lubi zaglądać do kieliszka, ma skłonności 
autodestrukcyjne, jest tajemniczy i ma 
mroczną przeszłość to nie ma w sobie 
absolutnie nic więcej co mogłoby zaintry-
gować naiwną i niedoświadczoną dziew-
czynę...tyle bowiem wystarczy. Jill choć za-
rzeka się przed rodziną i chłopakiem, że nic 
ją nie łączy z profesorem Lucasem, że czuje 
do niego wyłącznie litość to tak naprawdę 
ma świadomość, że zaprząta on jej każdą 
myśl. I tak oto Abe Lucas spędzając coraz 
więcej czasu ze swoją najlepszą (bo jakże-
by inaczej) studentką,wspólnie odkrywają 
sens jego życia... Wniosek z tego filmu pły-
nie jeden: nie warto jest zbytnio wczuwać 
się w twórczość Dostojewskiego, tyczy się 
to zarówno Abe’a Lucasa jak i Woody’ego 
Allena. 
W roli Jill wystąpiła młoda aktorka która 
do produkcji wniosła dużo młodzieńczej 

Nieracjonalna komedia

świeżości, a momentami i temperamen-
tu - Emma Stone, znana m.in. z takich fil-
mów jak „Służące”, „Kocha lubi szanuje”oraz 
„Magia w blasku księżyca”, a w roli intrygu-
jącego profesora wystąpił znany już szer-
szej publiczności dzięki takim filmom jak 
„Gladiator” czy „Spacer po linie” - Joaquin 
Phoenix.
Film skierowany do widowni dojrzalszej, 
mile widziani studenci filozofii i osoby fa-
scynujące się problematyką moralności 
ludzkiej, jednak jeśli ktoś miałby ochotę na 
coś słodszego i lżejszego to jak już wspo-
mniałam „Nieracjonalny 
mężczyzna” jest filmem 
kwaśnym. 

GOTUJ Z PRZEKROJEM

Życzę SMACZNEGO!!! :)
Kamila Piotrowska

Pieczony filet z karasia w ziołach
Dzięki dzisiejszemu daniu wg autorskiego przepisu zajęłam trzecie 
miejsce w regionalnym konkursie kulinarnym. To pokazuje, że warto 
eksperymentować w kuchni, bo efekty mogą nas samych nieraz 
zaskoczyć.
Już dawno postanowiłam, że w swojej kuchni będę używać jak najwięcej ryb, które 
występują w naszych jeziorach czy rzekach. Nie uważam bowiem, że są one mniej war-
tościowe, niż np. wszechobecny łosoś (ten najczęściej sprzedawany w naszych skle-
pach pochodzi z wielkich, przemysłowych hodowli)
Tym razem postanowiłam wykorzystać karasia srebrzystego złowionego przez moje-
go męża i trzymanego w zamrażarce na specjalną okazję, gdyż zacne wymiary ryby 
(2400 g) zakwalifikowały ją do złotego medalu. Karasie to średnio ościste ryby, o bia-
łym, zwartym i smacznym mięsie. 
Składniki:
- filety z karasia (lub całe niewielkie ryby);
- świeże zioła: szałwia, bazylia, tymianek cytrynowy
- pieprz, sól, czerwona słodka papryka

- olej
- cytryna

Ponieważ karasie często zalatują mułem, rybę najlepiej przed przygotowaniem wymo-
czyć przez kilkanaście godzin w mleku z dodatkiem czosnku i pieprzu. Następnie opłu-
kać i posolić. W głębszym naczyniu wymieszać olej z sokiem z 2/3 cytryny, przyprawami 
i ziołami. Włożyć karasia tak, aby wszystkie filety były zamoczone i odstawić do lodówki 
najlepiej na całą noc.  Przed smażeniem filety delikatnie osączyć i kłaść na gorącą patel-
nię z niedużą ilością tłuszczu (ja lubię smażyć na patelni grillowej). Obsmażyć z obydwu 
stron.
Tak usmażoną rybę podawać z mieszanką sałat polaną sosem z octu balsamicznego i 
ćwiartką cytryny.

PRZEKRÓJ POLECA

Anna Suchy

W niedzielę 23 
sierpnia na obiek-
tach Gminnego 
Ośrodka Kul-
tury w Górzy-
cy – Kompleksie 
Sportowo-Reha-
bilitacyjnym od-
był się w ramach 
Ogólnopolskiego 
Programu „Piłkar-
ski Laur” turniej 
„Torneo Lubuskie 
Młodzików 2015”. 
Turniej odbył się 
pod patronatem 
Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, Fundacji im. Kazimierza 
Górskiego oraz wójta Górzycy Roberta 
Stolarskiego. Głównymi sponsorami tur-
nieju był GBS Bank – Oddział w Kostrzynie 
nad Odrą oraz PTH „Transhand” ze Słubic. 
W turnieju udział wzięło 12 zespołów z 
województw lubuskiego i zachodniopo-
morskiego oraz goście z Niemiec. Klasy-
fikacja końcowa turnieju przedstawia się 
następująco:
1. UKS „Czwórka” Kostrzyn nad Odrą; 2. 1 
FC Frankfurt II; 3. Progres Gorzów Wielko-
polski; 4. 1 FC Frankfurt; 5. Orzeł Między-
rzecz; 6. Celuloza Kostrzyn nad Odrą; 7. 
Steinpol – Ilanka Rzepin; 8. Zbąszynecka 
Akademia Piłkarska Zbąszynek; 9. Acade-
my Futbool Frankfurt; 10. Czarni Browar 
Witnica; 11. ABC Futbolu Dębno; 12. Perła 

Cybinka.
Najlepszy zawodnik: Michał Krajewski 
– Progres Gorzów; najlepszy bramkarz: 
Dominik Muller – 1 FC Frankfurt; król 
strzelców: Konrad Smacki – UKS Czwór-
ka Kostrzyn.
Wszystkie drużyny uczestniczące w tur-
nieju otrzymały pamiątkowe puchary, a 
laureaci miejsc I-VI uczestniczących dru-
żyn otrzymali nagrody rzeczowe w posta-
ci sprzętu sportowego. Następny turniej 
już za rok - serdecznie zapraszamy.

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy

Turniej „Torneo Lubuskie Młodzików 2015”
GÓRZYCA



To człowiek legenda. Właśnie skończył 100 lat
SŁUBICE

POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

• zgłoszenia robót;
• projekty indywidualne;
• przebudowy, rozbudowy;
• przyłącza;
• adaptacje projektów 

typowych;
• plany zagospodarowania; 
• nadzory i odbiory budynków;
• inwentaryzacje;
• kosztorysy, specyfikacje 

techniczne.

tel. 531 643 851; 660 993 888, 
e-mail: koszt19@o2.pl

- Ale zrobiliście mi niespodziankę! – powtarzał kilkakrotnie Stefan Pawłowski, którego gościliśmy w ponie-
działek. 17 sierpnia, w magistracie, dwa dni po jego setnych urodzinach. Był urodzinowy tort, prezenty, 
listy gratulacyjne i długie opowieści między innymi o pierwszych powojennych latach w Słubicach

Kolejne firmy 
w K-S SSE

Z jubilatem spotkał się burmistrz Tomasz 
Ciszewicz, kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Alicja Cieślak i przewodniczą-
cy rady miejskiej Mariusz Olejniczak. S. 
Pawłowskiemu gratulowali nie tylko w 
swoim imieniu, ale przekazali też pamiąt-
kowe listy od wojewody Katarzyny Osos 
i premier Ewy Kopacz.
Dopytywali też o receptę, jak dożyć 100 
lat, w dodatku w tak dobrej kondycji, bo 
panu Stefanowi nie tylko dopisuje zdro-
wie, ale i humor. – Jest w tym jednak tro-
chę tajemnicy – żartował jubilat i zdradził 
m.in. to, że trzeba pić jak najstarsze wina. 
Przyznał, że z racji wieku czasami i jego 
opuszcza energia, ale wtedy odzywa się w 
nim dusza żołnierza, która każe walczyć. Z 
godnością. Do końca.
W czasie wojny był podporucznikiem, do-
wódcą zwiadowców. Zaraz na początku 
wojny trafił do obozu w Luckenwalde.  Za 
obronę kraju dostał medal. Wspomnienia 
wojenne nosi w sobie do dziś. – To była 
dobra walka – mówi. Tylko nie ma już tam-
tych czasów z kim za często wspominać, 
bo żaden z wojennych kolegów nie dożył 
tak sędziwego wieku jak on. W te opowie-
ści wsłuchują się jeszcze znajomi i sąsie-
dzi, którzy po śmierci żony pana Stefana 
są przy nim. W sobotę, 15 sierpnia, gdy 
obchodził setne urodziny też przyszli do 
niego z tortami.
Pana Stefana zna wielu słubiczan. Bo to 
jeden z pierwszych mieszkańców. Do Słu-
bic trafił z Berlina. Stolica Niemiec broniła 
się jeszcze, gdy on z innymi żołnierzami 
uciekał na wschód. Płynęli Odrą promem 
i tak trafił do Słubic.  Zrobili go tu odpo-
wiedzialnym za poniemieckie kino, któ-
re uruchomiono w mieście w 1948 roku. 
Nazwano je Piast, wykorzystując litery z 

oryginalnego, przedwojennego szyldu 
„FILMPALAST”. Początkowo filmy wyświe-
tlano w Słubicach w dawnym ewangelic-
kim domu wspólnotowym przy ul. Mickie-
wicza 10, bo zaraz po wojnie kino był w 
kiepskim stanie. Gdy już je uruchomiono 
przyciągało wielu słubiczan.
– Krzeseł brakowało, to poprosiłem Ruskich, 
żeby przynieśli trochę z Niemiec – wspomi-
nał pan Stefan. – Dwa rzędy dołożyliśmy i 
było w porządku – dodał. Opowiadał, że 
do kina ustawiały się długie kolejki, bo 
telewizji jeszcze wtedy nie było. - Pierwsza 
wchodziła partia, potem milicja, znajomi i 
reszta. Zawsze myślałem, jak tu wszystkich 
zmieścić. Gdy brakowało miejsc szedłem po 
krzesła do pobliskiej restauracji – opowia-
dał pan Stefan. W kinie przepracował 20 
lat. Ma z tym miejscem wiele wspomnień. 
Podobnie jak z miejscem swojej młodości.

Urodził się w Brodach Zebrzydowskich, do 
gimnazjum chodził w Wadowicach. W tej 
samej szkole, tylko nieco później, uczył się 
też papież Jan Paweł II, młodszy o 5 
lat od słubiczanina. Tu jako młody 
chłopiec pan Stefan budował z in-
nymi dróżki dla pielgrzymów wokół 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Po wojnie 
też budował…kulturę w Słubicach. 
– Lubię to miasto – mówił. – Ma do-
brego gospodarza – chwalił burmi-
strza Ciszewicza. – Dobry gospodarz 
jest jak dobry pasterz. Marnemu od 
razu owce się rozlecą, dobry umie je 
przy sobie zatrzymać – dodał.

Beata Bielecka
www.slubice.pl
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tys. osób. W chwili obecnej, po rozszerze-
niu terenów Strefy, które miało miejsce w 
ubiegłym miesiącu, zasięg jej oddziaływa-
nia obejmuje 44 lokalizacje na terenie 3 
województw. Łączna powierzchnia Strefy 
wynosi 1.868 ha.  
- Stale uatrakcyjniamy naszą ofertę inwe-
stycyjną. Obserwujemy zainteresowanie 
gmin utworzeniem na ich terenach podstref 
w ramach K-S SSE. Jest to niewątpliwie naj-
skuteczniejszy instrument wsparcia, zarów-
no rodzimych firm, jak również inwestycji 
zagranicznych. Wprowadzanie na rynek 
firm zagranicznych powoduje powstawanie 
wielu małych przedsiębiorstw polskich w 
otoczeniu. Zjawisko to wpływa na zmniej-
szenie problemu bezrobocia w regionie – 
mówi Roman Dziduch, wiceprezes zarzą-
du K-S SSE .
Od początku roku K-S SSE wydała już ze-
zwolenia na inwestycje, których łączna 
wartość przekracza kwotę 200 mln. zł. W 
nowych firmach zatrudnienie znajdzie 
min. 200 osób. 

Red.

<< cd. ze s. 1
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E-Granica - działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego pogranicza               
- platforma wymiany doświadczeń 
w obszarze trnasgranicznym

„e-Granica” to całkowicie BEZPŁATNA, oficjalna aplikacja            
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Aplikacja „e-Granica” jest innowacyjną informa-
cyjno-komunikacyjną technologią wykorzystywaną 
zarówno przez turystów, jak również przez firmy 
transportowe, przedstawicieli handlowych czy ku-
rierów podróżujących i pracujących na pograniczu 
lubusko-brandenburskim.

e-Granica pozwala w prosty i wygodny sposób, na 
bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące bezpie-
czeństwa ludności. Każdy użytkownik aplikacji po-
biera aktualne ostrzeżenie meteorologiczne i hydro-
logiczne. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy przygrani-
cza sprawdzą aktualne informacje o utrudnieniach 
na drogach jakie występują w regionie. Przy pomocy 
aplikacji można określić swoją lokalizację, aby lepiej 
móc zlokalizować zagrożenia w okolicy. Aplikacja 
dostarczy ponad to wielu informacji o wydarzeniach 
kulturalnych czy atrakcjach turystycznych regionu. 
Na interaktywnych mapach można sprawdzić aktu-
alne zagrożenia przeciwpowodziowe, sytuację bu-

rzową oraz rozmieszczenie instytucji, które w 
sytuacjach zagrożenia życia lub mienia udzielą 
pomocy. W dziale „WARTO WIEDZIEĆ” użyt-
kownik ma możliwość zapoznania się z szerokim 
wachlarzem poradników oraz informacji o waż-
nych instytucjach w regionie. Dowiedz się jakie 
są rodzaje alarmów, aby móc je w razie niebez-
pieczeństwa rozpoznać oraz jak udzielić pierw-
szej pomocy.

Aplikację „e-Granica” można bezpłatnie ścią-
gnąć na smartfony i tablety, doskonale sprawdzi 
się w prowadzeniu podróżujących do celu. Z 
aplikacji „e-Granica” będzie mógł korzystać każ-
dy obywatel przekraczający granicę polsko - nie-
miecką, co będzie niewątpliwie z korzyścią dla 
obu stron projektu. Wszystkie informacje znaj-
dujące się w naszej aplikacji są aktualizowane 
na bieżąco, dzięki czemu będziesz miał zawsze 
aktualne dane.

W projekt e-Granica zaangażowali się: Martin Wilke, 
przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Środkowa Odra 
e.V., Wojewoda Lubuski Katarzyna Osos, nadinspektor 
Ryszard Wiśniewski, komendant Wojewódzki Policji w 
Gorzowie Wlkp. oraz Jacek Wójcicki, przewodniczący Sto-
warzyszenia Gmin Polskich „Pro Europa Viadrina”.

Funkcjonalności:
•	 Interaktywne menu główne
•	 Przeglądanie listy komunikatów hydrologicznych                

i meteorologicznych
•	 Zlokalizowanie zagrożeń powodziowych na 

interaktywnej mapie
•	 Przeglądanie informacji drogowych
•	 Przeglądanie informacji kulturalnych i turystycznych
•	 Zapoznanie się z szeroką gamą poradników                     

w sytuacjach kryzysowych
•	 Zapamiętanie swoich ustawień i lokalizacji
•	 Automatyczne pobieranie aktualnych danych.

Projekt „e-Granica - działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego pogranicza - platforma wymiany doświadczeń w obszarze trans-
granicznym” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość

Aplikacja „e-Granica” jest dostępna dla systemów 
Android, iOS oraz WindowsPhone.

„Pobierz aplikację E-Granica i poczuj 
się bezpieczniej – Katarzyna Osos, 
Wojewoda Lubuski” 
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Firma 3B Dienstleistungen oferująca usługi 
w zakresie sprzątania w branży turystycznej

Naszą dewizą jest służyć!

Pokojowa / Pokojowy
Miejsce pracy: Niemcy / Berlin

OPIS STANOWISKA:
Nasza firma poszukuje od zaraz na terenie Berlina 

Pokojówek / Pokojowych do pracy na niepełny etat

WYMAGANIA:
• Mile widziana znajomość języka niemieckiego

• Nie wymagane doświadczenie
• Odwaga do podejmowania nowych wyzwań zawodowych

• Bez znaczenia, czy jesteś osobą wykwalifikowaną,                     
początkującą lub zmieniającą zawód

zatrudni na stanowisku:

OFERUJEMY:
• Gruntowne wprowadzenie do zawodu

• Umowa o pracę - niepełny etat
• Dni pracy od pon. do niedz. wg ustalonego grafiku

• wynagrodzenie za godzinę - 9,55 €

Na pytania dotyczące szczegółów odpowie chętnie pani Rita Afelt 
pod numerem telefonu 0049 178 1845990 w godz. 12-17 (pon. - piąt.)

Wielka wycieczka – wielka 
ucieczka
W ramach Dni Twierdzy zorga-
nizowana została ostatnia tego-
roczna wycieczka muzealna. Tym 
razem jej trasa wiodła na połu-
dnie województwa lubuskiego. 40 
uczestników zwiedziło w pierw-
szej kolejności Muzeum Obozów 
Jenieckich (w tym znany ze słyn-
nej ucieczki Stalag Luft III) oraz 
Centrum Tradycji Polskich Wojsk 
Pancernych w Żaganiu, następ-
nie Lubuskie Muzeum Wojskowe 
w Drzonowie i na zakończenie 
Skansen fortyfikacyjny „Odra 
Czerwieńsk”. Wycieczka miała cha-
rakter wybitnie historyczno-mili-
tarny, dlatego oprócz przewodni-
ków lokalnych informacji udzielali 
również pracownicy MTK Marcin 
Wichrowski i Jerzy Dreger. Pilotem 
był Paweł Rychterski. Kolejna wy-
cieczka dopiero w przyszłym roku. 
Już teraz wyszukujemy miejsca, 
które chcielibyśmy odwiedzić. Po-
mysły mile widziane!

Miasto młodości Klausa Thiela
Muzeum Twierdzy Kostrzyn ofe-
ruje zwiedzanie Starego Miasta i 
twierdzy z przewodnikiem. Nie-
wiele jest jednak osób, które oso-
biście pamiętają Stary Kostrzyn 
z czasów przed jego zagładą. 
Podczas Dni Twierdzy nadarzyła 

się 29.08. br. sposobność pospa-
cerować w towarzystwie byłe-
go mieszkańca miasta p. Klausa 
Thiela z Berlina (rocznik 1936), 
który zapamiętał Kostrzyn oczy-
ma kilkuletniego dziecka. Swoje 
wspomnienia zaprezentował on 
licznym uczestnikom spaceru 
(ok. 50 osób). Opowieść p. Thiela, 
tłumaczona na język polski przez 
pracownika MTK Julię Bork, wzbo-
gacona została przez prezentację 
tekturowego modelu domu sto-
jącego niegdyś przy Zaułku Gwoź-
dziarskim (Nagelschmiedstraße) 
nr 146/47, w którym mieszkał 
mały Klaus. Było to prawdziwe 
spotkanie z historią.

Luftwaffe w walkach o Kostrzyn 
1945
W marcu br. ukazała się nakładem 
Muzeum Twierdzy książka autor-
stwa Gerda-Ulricha Herrmanna 
„Twierdza Kostrzyn 1945. Ocze-
kiwania a rzeczywistość” (do na-
bycia w Muzeum). Mimo obszer-
ności pracy nadal pojawiają się 
wątki i epizody z walk o Kostrzyn, 
które są w ogóle lub mało znane. 
Jednym z nich jest udział lotnic-
twa niemieckiego w obronie Ko-
strzyna. Temat ten zaprezentował 
29.08. br. na prelekcji w ramach 
Dni Twierdzy doktorant Uniwersy-
tetu Wrocławskiego Paweł Kuku-

rowski. Szczególne zainteresowa-
nie ponad 30 słuchaczy wzbudził 
wątek samobójczych ataków lot-
ników niemieckich na mosty od-
rzańskie w okolicy Kostrzyna. Jak 
widać jeszcze wiele tematów z 
historii naszego miasta czeka na 
dokładniejsze zbadanie.

Kawaleria na Starym Mieście
Kawalerzyści, którzy w minioną 
sobotę pojawili się na Starym Mie-
ście, aby zaprezentować kunszt 
jeździecki, prezentowali sie w ga-
lowych mundurach znakomicie. 
Lubuski Oddział Kawalerii w bar-
wach 14 Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich zaprezentował wspaniałą 
technikę, sztukę panowania nad 
końmi oraz władania bronią. Sied-
miu jeźdźców m. in. z Lubniewic 
(Ośrodek Jeździecki „Master”) i z 
Drezdenka pod dowództwem rot-
mistrza Janusza Walaszka pokusi-
ło się nawet o przeprowadzenie 
szarży ułańskiej mimo trudnych 
warunków terenowych. Po poka-
zie miało miejsce ognisko ułańskie 
i przejażdżki konne dla dzieci. Za 
ten wspaniały występ Muzeum 
Twierdzy sprezentowało oddzia-
łowi siodło jeździeckie z oprzyrzą-
dowaniem. Ku chwale polskiego 
oręża!

Dar krwi
W czasie Dni Twierdzy zorganizo-
wana została przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Gorzowie Wlkp. we 
współpracy z Muzeum Twierdzy 

Kostrzyn, akcja oddawania krwi. 
W ciągu kilku godzin sobotnie-
go przedpołudnia w krwiobusie 
zarejestrowało się 21 osób chcą-
cych podzielić się życiodajnym 
płynem – niektórzy uczynili to po 
raz pierwszy. Dwóch z nich nieste-
ty zostało wykluczonych z grona 
dawców ze względu na nieko-
rzystne parametry zdrowotne. Jak 
powiedziała żartobliwie kierująca 
akcją p. dr Wanda Chmielewska: 
„Ilość krwi nie jest oszałamiająca, 
ale po raz pierwszy krew pobie-
rana była przez nas przy akompa-
niamencie wystrzałów armatnich.” 
Krwiodawcom, których nie prze-
straszyła pruska artyleria, serdecz-
nie dziękujemy!

Pieśni pielgrzymów i krzyżow-
ców
Ostatnim akcentem tegorocznych 

Dni Twierdzy był koncert średnio-
wiecznych „Pieśni krzyżowców i 
pielgrzymów” w wykonaniu ze-
społu znanego pod nazwą „Klub 
Świętego Ludwika” w składzie 
Jacek Kowalski i Tomasz Dobrzań-
ski. Koncert odbył się w niedzielę, 
30.09. w kościele pw. NMP Matki 
Kościoła przy ul. Wyszyńskiego po 
wieczornej mszy św. Obaj muzycy 
przy akompaniamencie interesu-
jących replik dawnych instrumen-
tów muzycznych zaprezentowali 
poetycki blok pieśni i poezji z 
okresu wypraw krzyżowych, które 
z zainteresowaniem wysłuchało 
ok. 50 osób, w tym, co ciekawe, 
kilkoro dzieci. Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn składa podziękowanie 
księdzu Proboszczowi Wojciecho-
wi Skórze za udostępnienie ko-
ścioła na organizację koncertu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Dni Twierdzy Kostrzyn

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp. K.
zatrudni

SPAWACZY TIG-141
Praca w Niemczech (Schwedt)
CV na e-mail: biuro@stahlmont.eu

tel. 503 154 268
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S3 w korkach

Tegoroczne miesiące wakacyjne 
w Polsce biły rekordy temperatu-
ry. Nic więc dziwnego, że rzesze 
Polaków za cel swojego urlopu 
wybrały nasz rodzimy Bałtyk z 
pięknymi, piaszczystymi plaża-
mi. Nad morze trzeba jednak 
jakoś dotrzeć. Najlepszą drogą 
prowadzącą z południa na pół-
noc w zachodnim pasie Polski 
jest droga ekspresowa S3. Naj-
lepszym i zarazem najgorszym. 
Trasa ciągle nie jest dokończona. 
Korki tworzą się przede wszyst-
kim na odcinkach obwodnic 
Międzyrzecza i Gorzowa Wlkp. 
Od Sulechowa na południe jest 
trochę lepiej, tam za to jednak 
jest bardzo niebezpiecznie. Spie-
szący się kierowcy łamią przepisy 
drogowe, czym często doprowa-
dzają do groźnych wypadków.

Kolejny rok urlopowicze korzystający z S3 musieli w niektórych miejscach 
uzbroić się w cierpliwość. Przez korki podróż nad morze i z powrotem trwała 
znacznie dłużej. Sprawdziliśmy jak długo potrwa budowa wszystkich odcin-
ków drogi.

Obwodnice za 2 lata
Najszybciej doczekamy się ob-
wodnicy Międzyrzecza. Budową 
drugiego pasa jezdni na odcinku 
6,4 km zajmuje się Budimex. Pra-
ce są tam dość zaawansowane 
(GDDKiA szacuje je na 30 proc.). 
Inwestycja ma być oddana w 
czerwcu 2017 r. Oprócz drugie-
go pasa jezdni na tej obwodnicy 
powstanie jeszcze jeden węzeł 
łączący S3 z drogą wojewódzką 
nr 137. To szczególnie dobra wia-
domość dla mieszkańców jadą-
cych od strony Sulęcina, którzy 
wjadą na „ekspreswókę” bez ko-
nieczności przejeżdżania przez 
Międzyrzecz. 
Kilka miesięcy później, bo w 
sierpniu 2017 otwarty zostanie 
drugi pas obwodnicy Gorzowa 
Wlkp. Patrząc na stan robót na 

odcinku mierzącym 11,6 km na 
razie trudno w to uwierzyć. In-
westor, firma Dragadas z Hiszpa-
nii mierzy się jednak z trudnym 
geologicznie terenem. Firma 
musi wybierać zbyt miękkie pod-
łoża (powodem jest Warta) i sy-
pać nasypy.

Szybciej do Zielonej Góry
Budowa drugiego pasa jezdni S3 
od Sulechowa do Zielonej Góry 
podzielona jest na dwa etapy. W 
pierwszym, do sierpnia 2017 r. 
powstanie cały odcinek dwupa-
smowej trasy. „Wąskim gardłem” 
pozostanie tylko jednopasmowy 
most przez Odrę. Tym drogowcy 
zajmą się w drugim etapie. Na 
miejscu starego mostu ma do 
sierpnia 2019 powstań zupełnie 
nowy z dwoma pasami w obie 

strony. 

S3 na południe
Z Zielonej Góry d Nowej Soli 
po nowym dwupasmowym od-
cinku S3 pojedziemy dopiero 
jesienią 2018 r. Trochę szybciej 
zostanie otwarty odcinek do Nie-
doradza. Dla Lubuszan jednak 
równie ważny jest odcinek do 
węzła z autostradą A4 w Legnicy. 
Obecnie GDDKiA jest na etapie 

rozstrzygania przetargów na ich 
budowę. Trudno więc wskazać 
konkretny termin zakończenia 
prac, będzie to jednak zapewne 
2019 r. Od Legnicy do granicy z 
Czechami dojedziemy S3, we-
dług szacunków Ministerstwa 
Infrastruktury, w 2020 r.

Adam Piotrowski 

Obwodnica Międzyrzecza zostanie poszerzona o węzeł z drogą woje-
wódzką nr 137

Jaśniej na osiedlach. Dzięki nowym 
lampom solarnym

SŁUBICE

Dają tańszą energię, w dodat-
ku ekologiczną i są łatwiejsze w 
montażu – głównie z tych powo-
dów gmina inwestuje w oświe-
tlenie solarne. Właśnie zamon-
towano 30 kolejnych lamp tego 
typu w Słubicach i Kunowicach. 
Najwięcej, bo aż 13 stanęło na 
osiedlu Zielone Wzgórza w Słubi-
cach, przy: Wiosennej, Zimowej, 
Letniej, Wschodniej, Widokowej, 
Zachodniej i Północnej. 7 lamp 
zamontowano na osiedlu Widok 
w Kunowicach. Jaśniej jest już 

przy ulicy Rubinowej, Diamen-
towej, Złotej, Szafirowej i Turku-
sowej. Pojedyncze lampy stanęły 
też przy ul. Klonowej, Krótkiej 
w Słubicach, a na Konstytucji 
3 Maja, przy bloku 67-74, trzy 
lampy oświetlają teraz podwór-
ko. Cztery lampy pojawiły się na 
osiedlu Słonecznym w Kunowi-
cach (ul. Jeziorna i Słoneczna), a 
jedna przy Łąkowej. Na wszystkie 
te lampy poszło z budżetu 153 
tys. zł. W sumie na terenie gminy 
stoi już 57 lamp solarnych, które 

jak podkreśla burmistrz Tomasz 
Ciszewicz dają tańszą energię, 
są też tańsze w montażu i ekolo-
giczne. – Dlatego nadal będziemy 
inwestować w tego typu oświetle-
nie – podkreśla burmistrz i za-
pewnia, że pieniądze na kolejne 
lampy znajdą się też w budżecie 
na przyszły rok.

Beata Bielecka
www.slubice.pl
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Odra odsłania tajemnice
Utrzymujący się rekordowo ni-
ski stan wody na Odrze odsłania 
kolejne niedostępne zazwyczaj 
tereny przybrzeżne. Po raz ko-
lejny muzealna grupa eksplora-
cyjna udała się nad wodę celem 
przeszukania brzegu pod kątem 
przedmiotów, które mogą sta-
nowić wartość historyczną. Tym 
razem jednak nasze poszukiwa-
nia zdominowały ujawnione nie-
wybuchy z okresu II wojny świa-
towej: bomba burząca 100 kg, 
pocisk 203 mm, mina przeciw-
pancerna, głowica pancerfausta, 
2 granaty moździerzowe, granat 

nasadkowy, 4 pociski przeciw-
pancerne 37 mm, pocisk do Pan-
zerschrecka. Wezwani saperzy ze 
Stargardu mieli pełne ręce robo-
ty. Znaleźliśmy też kilkumetrowy 
fragment gąsienicy wozu pan-
cernego, która wzbogaci nasze 
zbiory. Przypominamy, że niele-
galne poszukiwania mogą mieć 
nie tylko konsekwencje prawne, 
ale również mogą skończyć się 
tragicznie. Prosimy nie narażać 
swego życia i zdrowia!

Muzeum Twierdzy Kostrzyn
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Kostrzyn
rozśpiewany

www.drewform.pl

66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Gorzowska 100 a
tel. + 48 95 752 0952, fax +48 95 752 3333
e-mail: drewform@wp.pl, info@drewform.pl
62-002 SUCHY LAS k/Poznania, ul. Obornicka 22
tel. +48 61 811 5524, fax +48 61 811 5524, kom. 509 165 516
e-mail: drewform2@wp.pl

• komputerowa optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych w systemie WOLF;
• projektowanie i wykonanie konstrukcji drewnianych;
• precyzyjne wykonanie konstrukcji na maszynie numerycznej CMC.

tarcica - wiązary - więźby dachowe - wiaty - altany
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA - PROJEKTOWANIE - WYCENA - DORADZTWO TECHNICZNE - PRODUKCJA

- Drewno kominkowe pozyskiwane tylko i wyłącznie z Lasów Pań-
stwowych o prawidłowej gospodarce;
- Drewno kominkowe bukowe, akacjowe, brzozowe, grabowe, 
sosnowe;
- Drewno kominkowe w szczapach o dł. 33 cm, 50 zm, 100 cm;
- Na życzenie klienta możliwość ułożenia drewna na posesji klienta;
Dysponujemy własnym transportem jednorazowo do 5 m
- Miarą sprzedawanego drewna jest metr drzewa ułożonego na 
samochodzie, a nie narzuconego, którego po ułożeniu jest ok. 30% 
mniejW dniach 4-6 września do Zespołu 

Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w 
Kostrzynie nad Odrą zjechali pasjona-
ci chrześcijańskiej muzyki oraz liturgii.  
Podczas 3 dniowych warsztatów litur-
giczno-muzycznych doskonalili swoje 
talenty pod okiem czołowych krakow-
skich dyrygentów i kompozytorów 
– Pawła Bębenka, Piotra Pałki oraz 
Huberta Kowalskiego.
I Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne „Lau-
date Nomen Domini” w Kostrzynie nad 
Odrą zakończył uroczysty koncert, któ-
ry odbył się w kościele parafialnym pw. 
NMP Matki Kościoła. Podczas występu 
uczestnicy warsztatów wraz z muzyka-
mi z filharmonii zielonogórskiej zaan-
gażowanymi w projekt, zaprezentowali 
owoce trzydniowej pracy nad repertu-
arem.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane 
przez miasto Kostrzyn nad Odrą. Patro-
nat honorowy nad warsztatami objęło 
starostwo powiatowe w Gorzowie.

Red. na podst.: 
www.portal.powiatgorzowski.pl

KOSTRZYN NAD ODRĄ



Pijany kierowca chciał uciec 
przed policją

7 września dyżurny słubickiej 
komendy otrzymał zgłoszenie 
o samochodzie marki Hyundai, 
którego kierowca może być pi-

jany. Patrol policji namierzył 
samochód. Funkcjonariusze 
wydali polecenie do zatrzyma-
nia kierowcy, ten jednak zigno-
rował radiowóz i wcisnął pedał 
gazu - policjanci ruszyli za nim 
w pościg. Po chwili kierowca 

uderzył w drzewo, następnie 
opuścił samochód i zaczął ucie-
kać w kierunku pobliskiego lasu. 
Chwilę później został zatrzy-
many. ,,Sportowcem” okazał się 
27-letni mieszkaniec powiatu 
słubickiego. Mężczyzna kiero-
wał pojazdem nie posiadając 
uprawnień. Uciekając przed 
radiowozem popełnił szereg 
wykroczeń drogowych, między 

innymi wyprzedzał na skrzyżo-
waniu i wielokrotnie przekraczał 
linię podwójną ciągłą. Kierow-
ca jak i dwaj pasażerowie byli 
pijani, mieli blisko dwa promi-
le alkoholu. Po wytrzeźwieniu 
27-latek odpowie za kierowanie 
pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami za to przestępstwo 
grozi kara do 2 lat pozbawienia 

wolności. Mężczyzna nie uniknie 
również odpowiedzialności za 
spowodowanie kolizji drogowej 
i liczne wykroczenia.

Dozór za rozbój

Słubiccy policjanci zatrzymali 
25-letniego mężczyznę, któ-
ry pobił kuzyna i ukradł jego 
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kredyty konsolidacyjne

Zapraszamy do oddziału Santander Consumer Banku

w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rynek 27
pon.–pt. 9.00–17.00

JEDNA  
MAŁA RATA

JEDEN  
TERMIN SPŁATY

DODATKOWA  
GOTÓWKA W PORTFELU

Weź kredyt
konsolidacyjny 
– jeden za wszystkie!

w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 167/2
pon.-pt. 9.00-17.00
kasa 9.15-16.45 (przerwa 12.15-12.30)



<< cd. ze s. 1

telefon komórkowy. Z relacji 
14-letniego pokrzywdzonego 
wynikało, że sprawca uderzył 
go pięścią w twarz, a następnie 
ukradł jego telefon komórkowy 
o wartości 150 złotych. 25-latek 
został zatrzymany i osadzony w 
policyjnym areszcie. Mężczyzna 
usłyszał już zarzut rozboju i zo-
stał objęty dozorem policyjnym 
oraz zakazem kontaktowania 
się z pokrzywdzonym. Przestęp-
stwo rozboju zagrożone jest 
karą do 12 lat pozbawienia wol-
ności.

Stracili prawo jazdy za prze-
kroczenie prędkości

Od początku września policjan-
ci zatrzymali trzy prawa jazdy 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości w terenie zabudowa-
nym. Niechlubną rekordzistką 
okazała się przedstawicielka płci 
pięknej, która jechała z prędko-
ścią 119 km/h, w miejscu gdzie 
obowiązuje dozwolona pręd-
kość do 40 km/h! Za kierowni-
cą Renault siedziała 22-letnia 
mieszkanka powiatu słubickie-
go. W związku z popełnionym 
wykroczeniem mundurowi 
nałożyli na kierującą mandat 
karny w wysokości 400 zł oraz 

10 punktów karnych. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
kobieta musiała pożegnać się 
również z prawem jazdy, które 
może odzyskać dopiero po 3 
miesiącach. 
Od momentu wejścia w życie 
nowych przepisów, policjanci 
zatrzymali na terenie powiatu 
słubickiego 18 praw jazdy za 
przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości powyżej 50 km/h w 
terenie zabudowanym. Piraci 
drogowi wpadli w ręce policjan-
tów poruszając się w terenie 
zabudowanym po drogach wo-
jewódzkich naszego powiatu. 
Jak wynika z policyjnych staty-
styk główną przyczyną wypad-
ków drogowych jest nadmierna 
prędkość. Zaostrzenie przepi-
sów ma więc wpłynąć na popra-

wę bezpieczeństwa na naszych 
drogach.

Pobił znajomego i zniszczył 
mu auto

1 września 68-letni słubiczanin 
rozbił kostką brukową przednią 
szybę w samochodzie marki Fiat 
oraz przebił nożem dwie, tylne 
opony. Na tym jednak nie po-
przestał. Dodatkowo pobił łopa-
tą właściciela auta. Na szczęście 
57-letni pokrzywdzony nie do-
znał groźnych obrażeń i nie po-
trzebował pomocy lekarza. Na-
pastnik w chwili zdarzenia był 
pijany, miał ponad dwa promile 
alkoholu w organizmie. Okazało 
się, że mężczyźni znają się. Na-
tomiast zniszczenie auta i pobi-
cie są efektem wcześniejszych 

nieporozumień między nimi. 
Pokrzywdzony oszacował war-
tość strat na około 1500 złotych. 
68-latek został przewieziony do 
słubickiej komendy, gdy tylko 
wytrzeźwieje usłyszy zarzuty 
zniszczenia mienia oraz naru-
szenia nietykalności cielesnej. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Przekroczył prędkość - aby 
uniknąć odpowiedzialności 
chciał wręczyć łapówkę

W sobotę 29 sierpnia patrol 
słubickiej drogówki zatrzymał 
do kontroli ciężarowego Mana, 
którego kierowca przekroczył 
prędkość w terenie zabudowa-
nym o 37 km/h. Za kierownicą 
siedział 33-letni obywatel Ru-

munii. Gdy policjanci chcieli wy-
pisać kierowcy mandat karny w 
wysokości 200 złotych 33-latek 
próbował wręczyć policjantom 
100 złotych w zamian za niewy-
pisanie mandatu.
Policjanci zabezpieczyli pienią-
dze, a mężczyzna trafił do poli-
cyjnego aresztu. Za wręczenie 
korzyści majątkowej funkcjona-
riuszowi, w zamian za odstąpie-
nie od czynności służbowych, 
grozi kara nawet do 10 lat po-
zbawienia wolności. To się nazy-
wa ubić interes…

Magdalena Jankowska
www.slubice.lubuska.policja.

gov.pl
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MIĘDZYRZECZ ul. Świerczewskiego 29

NISKIE CENY NA FILTRY 
DO MASZYN 
ROLNICZYCH nick: phurobex99

FILTRY

WWW.PHUROBEX.PL
Tel. 95 741 12 82
Kom. 502 633 009

dla MOTORYZACJI, PRZEMYSŁU I ROLNICTWA

LAMUS
NAJWIEKSZY SKLEP MEBLOWY W POLSCE!

ANTYKI
MEBLE UŻYWANE

MILION DROBIAZGÓW

www.lamusboczow.cba.pl

Boczów k. Torzymia, Pl. Konstytucji
tel./fax +48 68 341 4082
kom. +48 502 62 86 66

Na sygnale



21 sierpnia (piątek) młodzi rolkarze, wraz 
z trenerem i rodzicami, byli gośćmi Lecha 
Wałęsy. Spotkanie odbyło się w Europej-
skim Centrum Solidarności. Prezydent 
poprowadził krótką, ale niezapomnianą 
lekcję historii. Wyjaśnił dzieciom ideę 
solidarności. Ukazał jej znaczenie w two-
rzeniu zjednoczonej Europy. Wielokrotnie 
podkreślał potrzebę stawiania sobie wy-
sokich celów, do których zawsze warto 
dążyć. Każdy z napięciem oczekiwał tego 
spotkania, jednak atmosfera bardzo szyb-
ko przerodziła się w ciepłą i pełną humoru.
Kolejny dzień pobytu w Gdańsku (sobo-
ta), miał wyraźnie sportowy charakter. 
W zawodach dziecięcych, w różnych 
kategoriach wiekowych Daniel Pio-
trowski zajął I, a Agnieszka Walczak 
II miejsce. Pozostali zawodnicy STK 
– Saskia Schroeder, Lena i Janek Ży-
wiccy, Klaudia Kacperska, Staś i Zuzia 
Sikora, Hania i Jan Sadowscy, Hania i 
Basia Skałuba oraz Kamil Wojciechow-
ski osiągnęli również dobre wyniki.
W biegu Fitness na 10 km startowali: 
Daniel Piotrowski, Klaudia Kacperska, 
Saskia Schroeder  i Izabela Leśniew-
ska, oraz rodzinnie: Tomasz i Lena 
Żywiccy; Anna, Hania i Basia Skałuba; 
Krzysztof, Janek i Hania Sadowscy; Zu-
zia i Staś Sikora. Daniel, Saskia i Klau-
dia przejechali ten dystans z czasem 

W tym roku Skate Team Kowalów po raz kolejny brał udział w Pucharze Polski, bardzo prestiżowej i liczącej się imprezie we wrotkarstwie 
szybkim – w Maratonie Sierpniowym im. Lecha Wałęsy, w Gdańsku

27 minut.
W półmaratonie starowały Ania i Agniesz-
ka Walczak, Krystyna Piotrowska i Kinga 
Żywicka. Na tym dystansie Ania uzyskała 
czas 46 min. 57 s., Agnieszka, która zastę-
powała chorą koleżankę Nikolę Kozłow-
ską, 47 min. 11 s.  Obie zajęły miejsca w 
ścisłej czołówce.
Tylko trener zespołu odważył się wziąć 
udział w maratonie.

Anna Walczak
www.rzepin.pl
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BRUKARSTWO

tel. 796 924 748

Górzyca
os. 40-lecia PRL 18a/4

- układanie 
kostki brukowej
- docieplenia i inne 
usługi remontowo-
budowlane

RZEPIN

Skate Team Kowalów na Maratonie Sierpniowym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

NAPRAWA PLANDEK

Paweł Olszewski
Ul. PrzemysłOwa; 69-220 OśnO lUbUskie

tel. 501 340 744, 505 167 559
email: fhUPaPiO@wP.Pl

(istnieje mOżliwOść dOjazdU dO klienta)

namiOty           gabaryty
PrzyczePki          naczePy

dOstawcze        stelarze

(drobna produkcja)
KOLEKCJONER KUPI:
Monety;
Zegarki;
Złoto;
Srebro;
ZłoM i Wyroby

884 050 405
odbiór na MiejScu; dojaZd gratiS!

RZETELNOŚĆ

MIEJSCE

6

Zbigniew

SMEJLIS
Człowiek, któremu mozna zaufać

KKW
 Zjednoczona Lew

ica SLD
+TR+PPS+U

P+Zieloni

UCZCIWOŚĆ
KOMPETENCJA

DO SEJMU RP
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